Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 13/10
Datum: 2010-11-18
Närvarande: Mats Hult, Håkan Jonsson,Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe
Rosenholm och Magnus Sandberg.
Frånvarande: Annikki Nilsson.
Telefonmöte över Skype: 2010-11-18 (20.30-00.45)
§
Ämne
Verkställs av
§133 Mötets öppnande och fastställande av
dagordning.
Magnus öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
§134

Val av Ordförande för mötet.
Till Ordförande för mötet valdes Mats.

§135

Val av Sekreterare för mötet.
Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

§136

§137

Val av Justerare att tillsammans med
Ordförande justera protokollet.
Till Justerare att tillsammans med Ordförande
justera protokollet valdes Owe och Ragnar.
Föregående protokoll.
Ordförande läste upp protokollet från 2010-10-06.
Ragnar lät meddela att han felaktigt satts upp som
närvarande under detta möte när han i själva verket
var frånvarande.

§138

Utvecklingsansvarig/Utbildningsansvarig.
a) Resumé utbildningshelgen d 30-31/10.
Det var en fin helg med kompetenta utbildare.
Diskussionerna var bra.
7 st medverkade på Steg1-utbildningen
och 8 st på domarutbildningen.
b) Ny förening:
En ny förening är bildad i distriktet. Föreningen
heter IFK Anderstorp och hör hemma i Skellefteå.

Magnus

Mats,Owe och
Ragnar

§139

Domaransvarig.
a) Resumé domarutbildningen d 30-31/10..
Den domaransvarige tyckte att det gick bra under
helgen och han var nöjd med proven.

§140

a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande;
Placeringskontot: 89.450.26 kr.
Företagskontot: 24.592.84 kr.
Handkassa: 3.493.50 kr.
Sammanlagt: 117.536.60 kr.
b) Ekonomiskt bidrag till AND för en utbildning.
En dialog kring denna utbildning fördes inte med
NSBF innan AND´s inbjudan gick ut.
Vi anser att denna typ av utbildning skall ske i
samarbete med NSBF för att ett ekonomiskt bidrag
skall betalas ut. Sålunda avslår vi AND´s äskande
om bidrag.

BESLUT!

c) Inkommande protest från SKÖ ang tidigare
beslut av NSBF om ”straffavgift” för
Skönsbergspokalen.
I Tävlingsbestämmelsernas avdelning, ”Allmänna
Tävlingsbestämmelser”, står det i Kap. 1 § 3.
”Inställda eller flyttade tävlingar (040101)”
följande:
”En förening som ställer in en tävling som finns
med i tävlingskalendern ska snarast skicka
meddelande om detta till SBF, SBF´s distrikt och
samtliga som anmält sig till tävlingen”.
Då NSBF INTE fått meddelande om detta kvarstår
tidigare beslut där SKÖ åläggs att betala de gällande
sanktionsavgifterna för alla tävlingsklasser under
Skönsbergspokalen.
d) Ekonomiskt bidrag till de föreningar som är
involverade i kval i det Allsvenska seriespelet den
fjärde seriespelsomgången 2010.
Föreningarna det rör sig om är BOD, KLX och
NOR. Då detta med en fjärde omgång är en
engångsföreteelse och att det drabbar föreningarna
ekonomiskt så anser vi att vi kan ställa upp med ett
bidrag.
Det beslutades att utbetala 1000 kr till vardera av

BESLUT!

BESLUT!

ovan nämnda föreningar.
e) Arvodering.
På Årsmötet 2010 beslutades det att summan 10000
kr skall fördelas inom styrelsen för det gångna årets
styrelsearbete.
Till nästa styrelsemöte lägger AU fram ett förslag
hur denna summa skall fördelas.

Kvarstår!

f) Ersättning till utbildarna under
Utbildningshelgen d 30-31/10.
Pengar till Håkan Jonsson är utbetalt.
Pengar till Stefan Bergström betalas ut snarast.
Kvarstår!
§141

Inkommande/utgående post.
a) Svensk Idrott.
Nr 7, Oktober 2010 har inkommit.
b) Västerbottens Idrottsförbund/SISU
Idrottsutbildarna.
Nyhetsbrevet ”VI och Idrotten” har inkommit.
c) SBF.
Ett önskemål om uppdatering av befintlig lista över
Steg1 – och Steg 2 – utbildare inom NSBF har
inkommit.
d) SBF.
En bekräftelse på att BÅT har begärt utträde ur SBF
har inkommit.
e) Norrbottens Idrottsförbund.
Inbjudningar till utbildningar v 41 har inkommit.
f) Norrbottens Idrottsförbund.
Nyheter v 42 har inkommit.
g) Västernorrlands Idrottsförbund.
Ett nyhetsbrev fr VIF och SISU Idrottsutbildarna
har inkommit.
h) SBF.
Ett tillkännagivande att föreningen IFK Anderstorp,
AND, numera finns inom NSBF.
i) Norrbottens Idrottsförbund/SISU
Idrottsutbildarna.
Inbjudningar till utbildningar v 43 har inkommit.

j) Svensk Idrott.
Nummer 8, November 2010 har inkommit.
k) Norrbottens Idrottsförbund/SISU
Idrottsutbildarna.
Inbjudningar till utbildningar v 44 har inkommit.
l) NOR.
En intresseanmälan om att få arrangera DM 2011
har inkommit.
m) AND.
Ett äskande om ekonomiskt stöd för en utbildning
har inkommit.
n) Västerbottens Idrottsförbund.
Protokoll nr 4 10/11 har inkommit.
o) SISU Idrottsutbildarna i Västerbotten.
Protokoll nr 4 10/11 har inkommit.
p) SBF.
Info om att sanktioneringen av de regionala
tävlingarna 2011 är klar och info om kval till
förbundsserierna 2011 har inkommit.
q) Västerbottens Idrottsförbund/SISU
Idrottsutbildarna.
Nyhetsbrevet ”VI och Idrotten” har inkommit.
r) SKÖ.
Protest mot NSBF´s beslut att SKÖ ska betala
sanktionsavgifterna för Skönsbergspokalen, trots att
tävlingen ställdes in, har inkommit.
s) Västernorrlands Idrottsförbund.
Ett nyhetsbrev från VIF och SISU Idrottsutbildarna
har inkommit.
t) Norrbottens Idrottsförbund/SISU
Idrottsutbildarna.
Nyheter v 46 har inkommit.
u) RF.
En påminnelse om att alla föreningar skall skaffa sig
ett organisationsnummer senast 2010-12-31 har
inkommit.

§142

Skrivelser/Rapporter.
Ingen hade något att ta upp under denna punkt.

§143

Tävlingsansvarig.
a) DM 2011.
Ett beslut är taget att DM 2011 kommer att
arrangeras av BS Nordboulen och spelas i Umeå.
b) Distriktsserierna 2011.
Fokus sen en tid tillbaka har varit behandlingen av
de lokala sanktionsansökningarna inför 2011.
Den utlovade utformandet av remissförslaget
gällande serieupplägget 2011 har därför haft en
någon lägre prioritet.
Ärendet ligger på den tävlingsansvariges bord som
innan årsskiftet kommer att ta fram ett förslag.
c) Damserie 2011.
Ett uppdrag gavs till styrelsen under
Föreningsträffen 2010 om att ta fram ett
remissförslag. Pga behandlingen av de lokala
sanktionsansökningarna inför 2011 har detta
uppdrag haft en lägre prioritet.
Ärendet ligger på den tävlingsansvariges bord som
innan årsskiftet kommer att ta fram ett förslag.
d) Norrchampion 2011.
Ett färdigt remissförslag skall tas fram.
Ärendet ligger på den tävlingsansvariges bord som
innan årsskiftet kommer att ta fram ett förslag.
e) Lokala tävlingarna 2011.
Det mesta är klart. Några frågetecken återstår dock.
Ärendet ligger på den tävlingsansvariges bord .
f) Egen ranking i klassen V65 inom NSBF.
Denna fråga hänskjuts till nästa styrelsemöte.

§144

BESLUT!

Håkan

Håkan

Håkan

Håkan
Kvarstår!

Föreningsträffen 2011.
a) Datum.
2011 års Föreningsträff kommer att äga rum d 2526/9 i Umeå.

BESLUT!

§145

Bouleting och Årsmöte i NSBF 2011.
a) Datum.
2011 års Bouleting + Årsmöte i NSBF kommer att
äga rum d 26-27/3 i Umeå.

§146

Övriga frågor.
Ingen hade något att ta upp under denna punkt.

§147

Nästa möte.

BESLUT!

a) Datum
Måndag d 6/12 kl 20.00 över Skype.
§148

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

------------------------------------Justerare

--------------------------------------Sekreterare

-----------------------------------------Justerare

----------------------------------------Ordförande

